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28 січня 2022  року 
проводять  

IV Всеукраїнську наукову конференцію 
Крути: проблеми державотворення від доби  

Української революції (1917 – 1921 років) до сьогодення 
 
 
Основні напрями роботи: 
      -  Військовий чинник Української революції 1917 – 1921 років: досвід та історичні уроки. Постаті 
військових діячів УНР;  
      -  Регіональний вимір новітнього українського державотворення: історія  та  сучасність (виклики та 
їх подолання);  
      -  Національна держава в українській політичній та економічній думці ХХ – початку ХХІ століть.  
      -   Сторіччя Української революції 1917 – 1921 років: практики комеморації 
 

Робочі мови: українська, англійська. 
Адреси проведення конференції: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 

м. Ніжин, вул. Графська, 2. 
29 січня 2022 року, учасники конференції зможуть взяти участь у щорічних пам’ятних заходах 

на меморіалі Героїв Крут у с. Пам’ятне Ніжинського району (залізнична станція «Крути»). 
В разі погіршення епідеміологічної ситуації конференція буде проведена в режимі онлайн. 
 
Заявки на участь у конференції (із зазначенням теми доповіді й короткої біографічної довідки 

про доповідача) просимо надсилати до 31 грудня 2021 р. на електронну пошту контактних осіб 
Юлія Горбач e-mail: gorbatschjulia@bigmir.net 
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, вул. 

Трьохсвятительська, 4, м. Київ, 01001  
Максим Потапенко e-mail: dulen@ukr.net; тел. 068 813 89 97 
Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя, вул. Графська, 2, м. Ніжин, 16600 
 
Доповіді науковців будуть безкоштовно опубліковані в збірнику матеріалів конференції. 

Кінцевий термін подачі матеріалів – 28 лютого 2022 р. Обсяг до 1 др. арк. Статті приймаються 
українською та англійською мовами.  

Вимоги до оформлення: текст подавати у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows; 
шрифт – Times New Roman, розмір шрифта – 14, міжрядковий інтервал ‒ 1,5.  

Оформлення статті: ім’я та прізвище автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене 
звання, посада, місце роботи (шрифт – курсив); ORCID; e-mail; назва статті (шрифт – напівжирний); 
анотації українською та англійською мовами (не менше 500 знаків кожна). Посилання автоматичні 
внизу сторінки. (ДСТУ 8302:2015). В кінці  References. Ілюстрації подаються в електронному варіанті з 
роздільною здатністю не менше 300 dpi.  
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